
Egyházi élet - Hírek 

Egyházi Főtanács 
Június 23-24, napjain tartotta évi rendes ülését Kolozsváron. A Főtanács 

alkalmával tartott istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Máthé Sándor brassói 
esperes-lelkész végezte. A Főtanácsi közebéden a Berde-serleggel Zsakó Er-
zsébet az Országos Nőszövetség elnöke mondott pohárköszöntőt. 

A Főtanácsot megelőzően július 22-23-án tartották a lelkészek évi Kon-
ferenciáját, valamint a lelkészfeleségek találkozóját - ugyancsak Kolozsváron. 

Egyházi Képviselő Tanács 
Július l6-án tartotta II. évnegyedi rendes ülését Kolozsváron, amelynek 

tárgysorozatán a folyó ügyek mellett a Főtanács előkészítése szerepelt. 
Október 1-én került sor a III. évnegyedi ülésre. 
December 3-án tartotta a IV. évnegyedi ülését. Tárgysorozatán, a neve-

lési és belső ügyek mellett, a jövő évi költségvetés összeállítása szerepelt. 

Egyházköri közgyűlések 
A közgyűléseket a következő sorrendben tartották: a kolozs-tordai egy-

házkörben július 5-én Torockón; az istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Léta 
Sándor petrozsényi lelkész végezte, a főhatóság részéről Farkas Dénes pénz-
ügyi ellenőr volt jelen. A maros-küküllői egyházkörben július 11-12-én Bözö-
dön, szombaton este Jenei Sándor haranglábi, vasárnap Moldován Szeredai 
Noémi marosvásárhelyi gyakorló segédlelkész végezte az istentiszteleti szolgá-
latot, a főhatóság képviseletében dr. Szabó Árpád püspök vett részt. A székely-
keresztúri egyházkörben július 5-én Kadácsban, a lelkészi szolgálatot Jakab 
Dénes szentábrahámi lelkész végezte. A székelyudvarhelyi egyházkörben júli-
us 12-én Oklándon, az istentiszteleten Krizbai Béla homoródszentmártoni lel-
kész prédikált, a főhatóságot Andrási György előadótanácsos képviselte. A 
háromszék-felsőfehéri egyházkörben július 4-én Kőhalomban, a lelkészi szol-
gálatot Ferenczi Enikő gyakorló segédlelkész végezte, a főhatóság képvisele-
tében Mikó Lőrinc előadótanácsos volt jelen. 

Lelkészi értekezletek 
A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket szeptember 7-15. között tartot-

ták: a kolozs-tordai egyházkörben szeptember 15-én Komjátszegen, A maros-
küküllői egyházkörben szeptember 10-én Marosszentgyörgyön, a 
székelykeresztúri egyházkörben szeptember 8-án Székelykeresztúron, a szé-
kelyudvarhelyi egyházkörben szeptember 11-én Homoródszentmártonban, a 
háromszék-felsőfehéri egyházkörben szeptember 7-én Brassóban. Ez alkalom-
mal két előadás hangzott el: Simén Domokos csíkszeredai lelkész előadása a 
Cigánykérdés és egyházunk, és Molnár B. Lehel levéltáros előadása Megemlé-
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kezés Szentábrahámi Mihály halálának 240-ik évfordulóján. Az értekezleteken 
egyházi központunk részéről dr. Rezi Elek főjegyző és Andrási György előadó-
tanácsos vettek részt. 

A IV. évnegyedi lelkészi értekezletet november 9-december 8. között 
tartották: a kolozs-tordai egyházkörben november 12-én Kolozsváron, a ma-
ros-küküllői egyházkörben november 11-én Csokfalván, a székelykeresztúri 
egyházkörben november 9-én Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egy-
házkörben november 10-én Székelyudvarhelyen, a háromszék-felsőfehéri egy-
házkörben december 8-án Brassóban. Az értekezleteken 3 előadás került 
megbeszélésre: Ferenczi Enikő sepsiszentgyörgyi vallásoktató-lelkész: A cso-
portterápia és segítő beszélgetés jelentősége és felhasználása a lelki gondozás-
ban, Gyerő Dávid sepsiszentgyörgyi gyakorló segédlelkész: Az ifjúsági 
egyletek helye egyházunk közösségében, Molnár B. Lehel levéltáros: Megem-
lékezés dr. Boros György püspökké választásának 70. évfordulóján. 

Lelkésztovábbképző tanfolyam 
A tanfolyamot ebben az évben augusztus 31 - szeptember 4. között tar-

tották meg a homoródszentmártoni Ifjúsági Házban. A tanfolyamon részt vett: 
Székely Miklós kövendi, Kopándi Botond torockószentgyörgyi, Pálfi Dénes 
sinfalvi, Rüsz Tibor tordatúri, Nagy László marosvásárhelyi, ifj. Kozma Albert 
marosszentgyörgyi, Benedek Mihály bözödi, Varga Sándor nyárádszentmárto-
ni, Lázár Levente csokfalvi, Szombatfalvi József székelykeresztúri, Bíró Lajos si-
ménfalvi, Kiss Gergely székelyszentmihály-bencédi, Barabás Áron abásfalvi, 
Keresztes Sándor homoródszentpáli, Bíró Barna városfalvi, Rüsz Domokos 
székelyudvarhely-újvárosi, Ilkei Árpád homoródújfalvi, Józsa Lajos kökösi, 
Adorjáni Levente ürmösi, Ferenci Enikő sepsiszentgyörgyi, Czire Szabolcs sep-
sikőröspataki és Kovács István sepsiszentkirályi lelkész, illetve vallástanár. 

A tanfolyam ez évben a pedagógiai képzést hivatott elmélyíteni. A meg-
hívott egyetemi tanár előadók a következő tárgyakat adták elő: lélektan- Varga 
Jenő László, pedagógia - Milinte Enikő, módszertan - Fóris Ferenczi Rita. Az 
előadásokat pedagógiai és módszertani gyakorlatok és játékok egészítették ki. 
A tanfolyamon végig jelen volt dr. Szabó Árpád püspök, a megnyitón részt vett 
Andrási György előadótanácsos. 

Lelkészfeleségek találkozója 
A találkozóra szeptember 4-5. napjain Székelyderzsben került sor. Dr. 

Szabó Árpádné főtisztelendő asszony megnyitója után előadást tartottak Jakab 
Dénesné és Török Elekné tiszteletes asszonyok, a lelkészfeleségek elvárásairól 
és feladatairól egyházi, illetve gyülekezeti összefüggésben. A találkozó alkal-
mával tartott istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Kiss Károly medgyesi lelkész 
végezte. Dr. Szabó Árpád püspök köszöntötte a találkozó részvevőit és a szé-
kelyderzsi gyülekezet tagjait. 

Teológiai hallgatók nyári gyakorlata 
A II., III. és IV. éves hallgatóink július-augusztus hónapokban nyári gya-

korlatot végeztek a lelkész nélküli gyülekezetekben. A II. évfolyamról: Szabó 
József Firtosváralján, Szombatfalvi József Csehétfalván, Andrási Benedek Ko-
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rond-Fenyőkúton, Solymosi Zsolt Csekefalván, Bálint Róbert Tordátfalván és 
Tarcsafalván, Kopándi Zoltán Homoródjánosfalván, Kádár Attila Nagymedesé-
ren. AIII. évfolyamról Cseh Dénes Székelymuzsnán, Pavelka Attila Gyepesben, 
Pitó Attila Mészkőn és Csegezben, Fazakas Levente Homoródkeményfalván, Je-
nei Csaba Bethlenszentmiklóson. A IV. évfolyamról: Fekete Béla Kissolymos-
ban, Tódor Csaba Szentegyházán, Molnár Attila Magyarzsákodon és Máthé Ernő 
Pipe-Szásznádason. 

Lelkésznevelés 
Az V. évet végzett hallgatók szeptember 14-18. között tettek szakvizsgát: 

Bérei István, Demeter Erika, Simó Rozália, Simó Sándor, Szabó László, Szabó 
Tünde, valamint Szász Adrienne magyarországi hallgató. 

A II. évet végzett hallgatók szeptember 22-24. napjain alapvizsgát tettek: 
Andrási Benedek, Bálint Róbert, Kádár Attila, Kopándi Zoltán, Solymosi Zsolt, 
Szabó József, Szombatfalvi József. 

A teológiai intézetben szeptember 9-15. között tartották a felvételi vizs-
gát. A jelöltek közül eredményeik alapján az Egyházi Képviselő Tanács jóvá-
hagyásával 4 hallgató nyert felvételt az I. évfolyamra: Bodor Piroska, Hegedűs 
Tivadar, Lakatos Csilla, Orbán Erika. 

Lelkészképesítő vizsgát tettek és lelkészi oklevelet szereztek október 6-
8. napjain Czire Szabolcs sepsikőröspataki, Csete Árpád ravai, Dinién József 
firtosmartonosi, Ferenczi Enikő sepsiszentgyörgyi, Jenei Sándor haranglábi és 
Kecskés Csaba marosvásárhelyi gyakorló segédlelkészek. 

A teológiai évnyitót október 4-én tartották meg. Az évnyitó istentisztele-
ten a szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte. Az unitárius fakultáson Ko-
vács Sándor volt kolozsvár-monostori lelkész a vallástörténelem és unitárius 
egyháztörténelem tanszéken nyert végleges alkalmazást. 

Énekvezérképzés 
Énekvezérképesítő vizsgát tettek augusztus 1-én a marosvásárhelyi 

énekvezér-tanító képző végzettjei - Demeter Anna Mária, Hatházi Júlia és 
Koncz Árpád; 

Október 28-án Ilkei Tünde Gabriella vargyasi afia, akit a vizsga letétele 
után a baróti egyházközség alkalmaz rendes énekvezérnek, ahol már azelőtt is 
teljesített szolgálatot. 

Iskoláink életéből 
Az unitárius teológiai líceumainkban a felvételi vizsgákat a IX. osztály-

ban július 6-9- között tartották, míg az iskolai évnyitókat szeptember 14-én. 

Személyi változások 
Moldován Szeredai Noémi marosvásárhelyi vallásoktató gyakorló se-

gédlelkész szeptember 1-től áthelyezést nyert a csekefalvi egyházközségbe. 
Kelemen Szabolcs székelykáli segédlelkészt püspök afia kinevezte ren-

des lelkésznek október 1-től a szentegyházai egyházközségbe. 
Október 1-től gyakorló segédlelkészi kinevezést nyertek: Berei István 

Kissolymosba, Demeter Erika Magyarzsákodra, Simó Rozália Székelykálba, Si-
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mó Sándor Homoródjánosfalvára, és Szabó László Szindre, illetve az észak-er-
délyi szórvány körzetbe. 

Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész 47 évi szolgálat után szeptember 
1-től nyugalomba vonult. 1925. augusztus 3-án született Homoródszentpálon, 
1946-ban érettségi vizsgát tett a székelykeresztúri unitárius főgimnáziumban; 
1946-1951 között végezte el az unitárius teológiai akadémiát, illetve a Protes-
táns Teológiai Intézetet. 1951-54 között Lupény-Vulkánban, 1954-72 között 
Énlakán, 1972-73-ban Szentábrahámon, 1973-tól Sepsiszentgyörgyön végzett 
lelkészi szolgálatot. Munkáját hivatástudattal, felelősséggel, pontossággal és 
lelkiismeretesen végezte. Egyetemes egyházunk elismerését a sepsiszentgyör-
gyi egyházközség szervezésével és pásztorálásával, és a templomépítés nehéz, 
de gyönyörűséges munkájának beindításával és folytatásával érdemelte ki. 

Ünnepélyes kibúcsúzója október 11-én volt, amelyen dr. Szabó Árpád 
püspök egyetemes egyházunk elismerő köszönetét tolmácsolta, majd Máthé 
Sándor köri esperes és a lelkésztársak, valamint a testvérfelekezetek képviselői 
értékelték hosszú és gyümölcsökben gazdag szolgálatát. 

Kovács István sepsiszentkirályi lelkész rendes lelkészi kinevezést nyert 
november 1-től kezdődően a sepsiszentgyörgyi egyházközségbe. Ünnepélyes 
beiktatására november 22-én került sor. Beköszöntő szolgálata után beiktató 
beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondott, a beiktatást Máthé Sándor köri es-
peres végezte. Az egyházközség és a lelkészek képviselői mellett a testvérfe-
lekezetek lelkészei köszöntötték az új lelkészt. 

Boda József nagyvárad-bihari lelkész 45 évi szolgálat után november 
30-val nyugalomba vonult. 1928. április 18-án született Bölönben. Középisko-
lai tanulmányait a kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte 1949-ben. A Pro-
testáns Teológiai Intézet elvégzése után 1953-tól nyugdíjba meneteléig a 
nagyvárad-bihari egyházközségben szolgált. 

Kecskés Lajos december 31-vel 40 évi lelkészi szolgálat után nyugalom-
ba vonult. 1928. december 1-én született Ravában. Középiskolai tanulmányait 
a székelykeresztúri Unitárius Kollégiumban végezte el 1948-ban. A protestáns 
Teológiai Intézetben 1954-1958 között tanult. Szakvizsgája letétele után 1958-
1969 között Jobbágyfalván, majd 1969-1998 között Szabédon végezte lelkészi 
szolgálatát. 

Kecskés Lajosné Nyitrai Gyöngyvér szabédi énekvezér ugyancsak de-
cember 31-vel ment nyugdíjba. 1941. október 20-án született Lupényban. Kö-
zépiskolai tanulmányait 1957-ben végezte a székelyudvarhelyi Dr. Petru Groza 
líceumban. 1960-ban tett énekvezérképesítő vizsgát. 3 évig Homoródkará-
csonyfalván, majd 25 éven át Szabédon teljesített szolgálatot. 

Nyugalomba vonult lelkész és énekvezér afiainak megköszönjük oda-
adón hűséges szolgálatát, s ezutáni életükre Isten áldását kérjük, hogy jó 
egészségben örülhessenek a nyugalom éveinek családjuk körében 

Lelkészbeiktató istentiszteletek 
Lázár Levente lelkész beiktató ünnepélyét július 26-án tartották a csok-

falvi egyházközségben, amelyen egyben a templom 20U éves évfordulójáról is 
megemlékeztek. A beiktatást Nagy László köri esperes végezte. 
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Pap Mária lelkésznő beiktatóját augusztus 26-án tartották Szentivánla-
borfalván. A beiktatást Máthé Sándor köri esperes végezte. 

Bartha Alpár lelkész beiktató ünnepélyét szeptember 20-án tartották Fi-
atfalván. A beiktatást Szombatfalvi József köri esperes végezte. 

Sándor Szilárd lelkész beiktatóját szeptember 13-án tartották Szenthá-
romságon. A beiktatót Nagy László esperes végezte. 

Kovács Sándor lelkész beiktatóját a szőkefalva-küküllőszéplaki egyház-
községbe október 24-én tartották. A beiktatást Nagy László köri esperes végezte. 

Veres Ferenc László lelkész beiktatóját november 29-én tartották a 
bethlenszentmiklósi egyházközségben. A beiktatást Nagy László köri espe-
res végezte. 

Valamennyi beiktató ünnepélyen részt vett és beiktató beszédet mon-
dott dr. Szabó Árpád püspök. 

Különféle rendezvények és közéleti események 
• Az IARF (Unitárius Világszövetség) július 3-5. között teológiai konfe-

renciát rendezett a németországi Bad-Boll-ban. A konferencia témája szoros 
kapcsolatban volt az IARF Vancouver-i kongresszusának témájával. Egyházunk 
részéről részt vettek: dr. Szabó Árpád püspök, Andrási György előadótanácsos, 
Kovács Sándor teológiai tanár és Gyerő Dávid gyakorló segédlelkész, az IRF el-
nöke. 

• Az ürmösi templom 200 éves évfordulójára emlékeztek július 19-én 
szép ünnepély keretében. Az ünnepségen dr. Szabó Árpád püspök végezte az 
istentiszteleti szolgálatot. 

• A kőhalom-homoródi egyházközségben harangszentelési istentisztele-
tet tartottak augusztus 2-án. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök vé-
gezte, amelynek keretében felszentelte a gyülekezet lelkészének, Vass 
Mózesnek és tagjainak áldozatából beszerzett két harangot. Az istentiszteleten 
részt vett Máthé Sándor köri esperes afia is. 

• Országos Nőszövetségi Konferenciát tartottak augusztus 2-án Ürmö-
sön. A konferencia alkalmával Popa Márta és Czire Irma tanárnők az anyanyelv 
és demográfia tárgykörében tartottak előadásokat. Az istentiszteleten a szószéki 
szolgálatot Moldován Szeredai Noémi gyakorló segédlelkész végezte. A konfe-
rencia megnyitóján részt vett és a jelenlevőket köszöntötte dr. Szabó Árpád püs-
pök és Máthé Sándor köri esperes. 

• Az oklándi templom átépítésének 60. évfordulóját ünnepelték augusz-
tus 9-én. Az ünnepségen tartott istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök végezte 
a szolgálatot, Andrási György előadótanácsos úrvacsorai ágendát végzett. Az is-
tentiszteleten jelen voltak az amerikai oaklandi testvéregyházközség lelkészei 
és több tagja. A lelkészek segítettek az úrvacsora kiosztásában. Az ünnepély ke-
retében dr. Gellérd Judit hegedűjátékával gyönyörködtette a résztvevőket. Az is-
tentisztelet után dr. Szabó Árpád püspök és David Keyes lelkész leleplezték az 
Ifjúsági Ház, illetve a Harvest Hope Program székházának emléktábláit. Az ifjú-
sági ház Balázs Ferenc nevét vette fel. 
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• Augusztus 20-án a Szent-István napi ünnepségeken Budapesten egy-
házunk képviseletéhen részt vett dr. Szabó Árpád püspök és Andrási György 
előadótanácsos. 

• Augusztus 23-án Nagymedeséren falutalálközót tartottak. Az ünnepi is-
tentiszteleten a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte, úrvacsorai 
ágendát mondott Kibédi Pál gagyi lelkész, a falu szülötte. Ezt követően szép mű-
sor egészítette ki az istentiszteletet, amelynek végeztével püspök afia felavatta a 
millecentenáriumnak emléket állító kopjafát a templom cintermében. 

• Augusztus 20-23. között Bölönben rendezték meg az Országos Dávid 
Ferenc Ifjúsági Egylet ez évi konferenciáját és küldöttgyűlését. A konferencián 
előadást tartott dr. Szabó Árpád püspök, Czire Szabolcs gyakorló segédlelkész, 
Broca Réka orvosnő és dr. Kellermayer Miklós pécsi egyetemi tanár Az élettisz-
telet és gyermekvállalás témakörben. A nyitó istentiszteleten a szószéki szolgá-
latot Szabó László teológiai hallgató, a záró istentiszteleten Czire Szabolcs 
gyakorló segédlelkész végezték. A küldöttgyűlésen megválasztották az ODFIE 
országos választmányát és vezetőségét: elnök: Szabó László, alelnök: Kopándi 
Botond és Solymosi Zsolt, főtitkár: Gyerő Dávid, pénztáros: Nagy Réka, jegy-
ző: Lakatos Csilla. 

• Augusztus 22-én a Szent-István nap alkalmával ökumenikus istentisz-
teletet és ünnepséget rendeztek a Hármasfaluhoz tartozó Szent-Istvánon. Egy-
házunk részéről az ökumenikus istentiszteleten szolgált dr. Szabó Árpád 
püspök. Ezt követően a templom kertjében leleplezték Szent-István mellszob-
rát. Jelen voltak az RMDSZ országos vezetői és közéletünk más kiemelkedő 
személyiségei is. 

• A Magyarok Világszövetségének Közgyűlésén augusztus 27-29. között 
Budapesten dr. Szabó Árpád püspök vett részt. 

• A Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Színjátszó találkozót szervezett szep-
tember 4-6. között Magyarsároson. A találkozó istentisztelettel fejeződött be, 
amelyen Kopándi Botond torockószentgyörgyi gyakorló segédlelkész szolgált. 

• Szeptember 12-én az Alsócsernátonban rendezett Székelyföldi Fórum 
megnyitóján ökumenikus istentiszteletre került sor, amelynek keretében a töb-
bi történelmi magyar egyház vezetői mellett püspök afia is szolgált. A Fórum 
az erdélyi magyar közösség fontos kérdéseire próbált eligazító válaszokat ke-
resni. 

• Az 1848-ban Agyagfalván tartott székelyföldi országgyűlés 150. évfor-
dulóján, október 17-én megemlékező ökumenikus istentiszteletet és ünnepsé-
get rendeztek. Egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök képviselte. 

• Október 18-án dr. Gyulai Zoltán fizikusra emlékeztek, halálának 30 
éves évfordulóján szülőfalujában, Pipén, ahol emlékistentiszteletet tartottak, és 
a templom falán emléktáblát helyeztek el. Az istentiszteleten a lelkészi szolgála-
tot Andrási György előadótanácsos végezte. Az emléktáblát a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, az Unitárius Egyház és a kolozsvári Babe§-BoIyai 
Tudományegyetem állíttatta. Gyulai Zoltánra emlékeztek és munkásságát mél-
tatták dr. Szabó Árpád püspök, dr. Tarján Imre akadémikus mint közeli 
munkatárs és barát, dr. Kroó Norbert, az Oktatási Minisztérium államtitkára-aka-
démikus, dr. Gyulai József akadémikus, dr. Szilágyi Pál a Babe§-Bolyai egyetem 
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prorektora. Az istentisztelet után a művelődési otthonban tartott agapén Bene-
dek jakab beszolgáló lelkész és Burus János tanár, mint a falu szülötte, köszön-
tötték a vendégeket. Jelen volt dr. Gyulai Zoltán fia, Gyulai Ferenc 
Svédországban élő orvos, aki gyermekkori emlékeit idézte fel. 

• Október 25-én a jobbágyfalvi templom építésének 60 éves évforduló-
jára emlékeztek. Az ünnepségen dr. Szabó Árpád püspök végezte az ünnepi 
szolgálatot, amelynek végeztével felavatta a templomkertben Boros Mózes 
igazgató-tanító emlékkövét, aki több évtizeden keresztül szolgálta népét a 
nemzet hűséges napszámosaként. 

• Október 23-25-én a kolozsvári és székelykeresztúri unitárius gimnázi-
umok X. osztályos tanulóinak hagyományos találkozójára került sor, ez alka-
lommal Kolozsváron. A találkozó keretében a keresztúri diákok előadást 
tartottak az iskola dísztermében, majd a város nevezetességeivel ismerkedtek 
meg, és színházi előadást néztek meg. A tanárok és diákok közvetlen baráti 
találkozókon mélyítették a két iskola közti hagyományos kapcsolatot. 

• November 3-5. napjain közös, történelmi jelentőségű tanácskozást tar-
tott Kolozsváron az Amerikai Unitárius Univerzalista Testvéregyházi Tanács és 
az Erdélyi Unitárius Testvéregyházi Tanács. Amerikai részről jelen voltak: Ri-
chard Beal elnök, John Gibbons alelnök, Leon Plopper pénztárnok és Cathy 
Cordes választmányi tag. A két tanács kiértékelte a testvérkapcsolatok eddigi 
eredményeit, és egyeztette a tennivalókat a jövőbeni még szorosabb együtt-
működést hivatott programok szervezésére. 

• November ó-án Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 
az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából egyházunk néhai püspökének 
dr. Erdő Jánosnak post mortem a „Hűség a Hazáért Érdemkereszt" kitüntetést 
adományozták, amelyet egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püspök vett át. 

• November 12-én a Romániai Magyar Történelmi Egyházak vezetői kö-
zös megbeszélést tartottak Kolozsváron a Diakóniai Központban, amelyen 
egyeztették álláspontjaikat egyházainkat és nemzeti közösségünket érintő kér-
désekben. A tanácskozás középpontjában ez alkalommal a nevelésügy állott. 

• November 14-én iskolai névadó ünnepélyt tartottak Homoródalmá-
son, ahol az általános iskola Dávid Ferenc nevét vette fel. Az ünnepi istentisz-
teleten a szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte, majd felavatta az iskola 
bejáratánál elhelyezett emléktáblát. Ezután az iskola udvarán emlékbeszédek 
hangzottak el, amelyet szép műsor egészített ki. Egyházunk nevében dr. Kis-
györgy Árpád főgondnok méltatta az esemény jelentőségét. Jelen volt Balogh 
Ferenc főgondnok afia is. 

• November 15-én Dávid Ferenc emlékistentiszteletet és ünnepélyt tar-
tottak Kolozsváron. A belvárosi templomban Máthé Ernő V. éves teológiai 
hallgató mondott imát, Fekete Béla V. éves teológai hallgató pedig egyházi be-
szédet. A teológiai hallgatók és a kolozsvári unitárius gimnázium diákjai mu-
tattak be tartalmas műsort a gimnázium kórusának részvételével. Az 
írisz-telepi templomban szintén a teológiai hallgatók tartották az istentisztele-
tet és az azt követő ünnepélyt. Aznap délután a monostori gyülekezetben is 
megismételték a délelőtti szolgálatot és a megemlékező előadást. 
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• November 19-21. között Budapesten megrendezték az immár hagyo-
mányossá vált unitárius teológiai konferenciát. Egyházunk részéről részt vettek: 
dr. Szabó Árpád püspök, dr. Rezi Elek főjegyző, Andrási György előadótaná-
csos, Kovács István és Kovács Sándor teológiai tanárok, Székely Miklós esperes-
közügyigazgató, Molnár Lehel levéltáros, Kriza János technikai szerkesztő, Kiss 
Károly, Szász Ferenc lelkészek és Farkas Dénes lelkész-pénzügyi ellenőr. Egy-
házunk részéről a Szentlélek kérdéskörében hangzottak el előadások. 

• December 10. és 17. között dr. Szabó Árpád püspök feleségével láto-
gatást tett Ausztriában Szépfalusi István bécsi evangélikus lelkész meghívására. 
A látogatás során püspök afia istentiszteleti szolgálatot végzett Grazban, vala-
mint beszédet mondott a bécsi magyar közösség találkozóján, amely „Advent 
a könyvtárban" néven vált hagyományossá. Ez alkalommal több Ausztriában 
élő unitárius testvérünkkel találkoztak. 

• December 18-án a kolozsvári Unitárius Kollégium diákjai szép műsor 
keretében köszöntötték a közelgő karácsonyi ünnepet és a vakációt. 

• December 22-én Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke 
találkozott az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak püspökeivel, és kifejezte 
kormánya határozott szándékát a kisebbségi magyar egyházak fokozottabb tá-
mogatására. Egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püspök tárta elő azokat a 
kérdéseket, amelyek döntő fontosságúak egyházunk jövőjét illetően. A 
miniszerelnök úr kifejezésre juttatta, hogy a jövőben a magyarországi unitárius 
egyház is a történelmi magyar egyházak közösségében fog helyet kapni a ma-
gyar történelemben és művelődésben betöltött fontos szerepéért, jóllehet ott 
ez az egyház a kis egyházak közé tartozik. 

Dávid Ferenc Egylet 
November 8-án tartott felolvasó ülést. Az ülésen elhangzott Dr. Gaal 

György tanár előadása Az unitárius egyház iskolái 1948-49-ben címen. Ezt kö-
vetően a „Concordia" vonósnégyes zeneszámmal, Jakabházi Béla II. éves teo-
lógus szavalattal egészítette ki a felolvasó ülés műsorát. 

December 13-án volt az újabb felolvasó ülés, amelyen Kelemen Miklós 
nyugalmazott lelkész (Magyarország) tartott előadást: Bogáti Fazakas Miklós és 
az unitárius zsoltárfordítás címen. Az előadást a kolozsvári unitárius kollégium 
énekkarának zsoltárszámai és a teológiai hallgatók szavalatai egészítették ki, s 
tették teljesebbé az ülés műsorát. 

Halottaink 
Sándor Bálint nyugalmazott lelkész július 29-én 72 éves korában Sze-

derjesen elhunyt. 1926 január 26-án született Szalárd-telepen, a középiskolát 
1947-ben Csíkszeredában, míg a Protestáns Teológiai Intézetet 1951-ben Ko-
lozsváron végezte. A szakvizsga letétele után 1951-52-ben Magyarszentbenede-
ken, 1952-1963 között Homoródjánosfalván, 1963-1997 között 
Torockószentgyörgyön teljesített lelkészi szolgálatot. Július 31-én temették Sze-
derjesen, temetésén a szolgálatot Simén Domokos csíkszeredai lelkész, volt év-
folyamtársa végezte, egyetemes egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püspök 
mondott búcsúbeszédet. 
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Özv. Lőrinczi Dénes né Lőrinczi Ágnes, volt tordai lelkész özvegye 
október 5-én Vácon 87 éves korában elhunyt. Október 18-án temették a tordai 
templomból az ótordai temetőbe, A temetésen a lelkészi szolgálatot Fazakas Fe-
renc tordai lelkész végezte. 

Dr. Cseke Péter nyugalmazott belgyógyász-főorvos, egyházunk Főtaná-
csának és képviselőtanácsának hosszú időn át tagja, november 13-án Érden 
(Magyarország) elhunyt. Temetési szertartása Kolozsváron volt egyházunk dísz-
terméből, december 11-én. A lelkészi szolgálatot Benedek Sándor kolozsvár-iri-
szi lelkész végezte. Egyetemes egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püspök 
búcsúztatta, majd a magyar történelmi egyházak püspökei, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület, az EMKE elnökei méltatták az elhunyt gyógyító szolgálatát. 

Bajor János nyugalmazott lelkész november 17-én Debrecenben el-
hunyt. Több évtizeden át a debreceni gyülekezet lelkészeként teljesítette szol-
gálatát. Temetése november 25-én volt, amelyen a szolgálatot Orbókné 
Szent-Iványi Ilona főjegyző és Kászoni József lelkész végezték. 

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. 
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Könyvszemle 

Hantz Lám Irén: Torockó. Útikalauz. Kiadja az Erdélyi Híradó 
Könyv és Lapkiadó Kolozsvár, 1998.144 1.+4 1. színes fénykép+ 
térkép 

Erdélyben kevés patinásabb, híresebb falu van, mint Torockó. Múltja a le-
gendákba vész. Egyféleképpen ismeri a kollektív emlékezet, mást mondanak az 
oknyomozó történészek. így ihletődhetett belőle három népszerű regény is. 
Mindezek mellett valóságos kis unitárius sziget Torockó, iskolája egykor messze 
földről vonzotta ide a diákokat. Festői völgyben fekszik, magas sziklafalak közt, 
úgyhogy turisztikai szempontból is figyelmet érdemel. Lakossága a közelmúltig 
megtartotta jellegzetes viseletét, népművészetét. 

Mindezekről a kommunizmus évei alatt alig eshetett szó. Torockó is az 
egységesítés áldozatává vált. Még jó, hogy e korszak csak egy piactéri tömbház 
felépítésével változtatott a faluképen. Aztán 1990-től megkezdődött Torockó új 
korszaka. Ezt elsősorban Kolozsvárhoz való közelségének köszönhette. A jó út-
viszonyok mellett a 62 km-es távolságot aránylag hamar meg lehet tenni, s a kör-
nyék minden szempontból egyedi élményeket kínál. Erre elsőként két iskola 
közössége figyelt fel: a kolozsvári Brassais Véndiák Alapítvány és a Báthory Lí-
ceum is házat vásárolt itt diáknyaraltatásra. A brassaisok valóságos szabadidő-
központot építettek ki 45 személynek biztosítva elszállásolási lehetőséget. E 
központ-teremtés fő mozgatója, lelkes szervezője Hantzné Lám Irén, a Brassai 
Líceum földrajztanárnője volt. Ő fedezte fel a családja révén torockói származá-
sú Tóbiás Károly amerikai professzort, aki jelentős összeggel támogatta a ven-
dégház kiépítését, majd egy képkiállítási terem, a Tóbiás Éva Galéria 
létrehozását, s most e kötet megjelentetését is. Hantzné Lám Irén e munkájával 
kétségtelenül feltette a koronát mindarra, amit e faluért tett és tehetett, megér-
demelné, hogy díszpolgárrá avassák. 

A torockói útikalauz a műfaj szabályainak megfelelően mindazt tartal-
mazza, amit a helységről és környékéről egy turistának tudnia kell. Ráadásul a 
kötet anyaga könnyen áttekinthető, ki-ki azonnal rátalálhat az őt érdeklő feje-
zetre, kérdéskörre. 

A könyv a Bevezetésen kívül tizenöt hosszabb-rövidebb fejezetből áll. 
A végén magyar-román, illetve román-magyar földrajzi névmutató található, 
valamint irodalomjegyzék. 

A Torockó az évszámok tükrében kétségtelenül a kötet egyik legérde-
kesebb fejezete. Tulajdonképpen kronológia Kr. u. 106-tól 1997 decemberéig. 
Kilencvennégy időpontot emel ki, s mondja el, néha csak két sorban, néha fél 
oldalon az ezekhez fűzhető eseményeket. Ami a századunk elejéig történt, az 
nyilván a korábbi irodalomból átvett adat. Kissé erőltetett ide beszorítani az 
unitárius hittételeket, és itt közölni az iskolára vonatkozó - aránylag kevés-
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